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6.–8. oktobrī fotoplenērā «Rudens mozaīka» vairāk nekā 60 foto -
grāfu no visas Latvijas iemūžināja Ozolaines, Mākoņkalna, Fei ma ņu,
Lūznavas, Maltas, Pušas, Sakstagala un Kantinieku  pagastus.

6. oktobra pēcpusdienā Ozolaines pagastā esošajā Liepu pamatskolā
(kas ir Maltas vidusskolas struktūrvienība) notika fotogrāfu tikšanās
svētku atklāšana ar iepazīšanos, lekcijām, koncertu un pagastu prezen -
tācijām, pēc kurām būtībā arī izvēlētas vietas, kurp doties fotografēt.
Vēlmi iepazīt Maltas un Pušas pagastu bija izteikuši 12 fotogrāfi –
vairums no fotokluba «Āgenskalns», kā arī Aizkraukles, Ogres, arī
vairāki citi fotogrāfi. Maltas pagastā «gides» bija Silvija Pīgožne un
Elvīra Pinka, kuras 7. oktobrī pēc agrajām brokastīm (ap plkst. 6.00)
Maltas daudzfunkcionālajā zālē vispirms izrādīja Maltu, bet tad devās
uz Pušas pagastu, lai līdztekus iepriekš sagatavotām kartēm ar intere -
santākām vietām, ēkām, cilvēkiem sastaptos arī ar fotogrāfiem tik tī -
ka mo «mirkļu ķeršanu» un nejaušībām. 

Maltā uz īsākām un garākām sarunām un fotosesiju saīsinātā va -
rian tā plenēra dalībnieki piestāja pie: Aivara Ušpeļa, Viktora Koro ļo -
noka, Vijas Isajevas ZS, Aivara Biukšāna, Nellijas un Andra Kiščen -
ko, pie Rozentovas baznīcas, kur aprunājās ar priesteri, pēcpusdienā
arī iemūžināja vecticībnieku lūgšanu namu. Bet Pušā fotogrāfi vieso -
jās pie: Mundu ģimenes «Mežmalās», Valentīnas un Antona Kāpos -
tiņiem, Monikas Šņukutes un Skaidrīte Šņukutes ar meitu Rutu,
Anatolija Mundas, kā arī apmeklēja Baldas ūdensdzirnavas, Šadursku
kapelu un muižas parku, muzeju «Radio randiņš».

Elvīra Pinka: «Diena bija skaista un iespaidu pilna. Mūsu mar -
š rutā kā pirmo sastapām keramiķi Aivaru Ušpeli, Viktoru Koroļonoku,
tad Viju Isajevu. Visilgāk uzkavējāmies todien notikušajā «Borovys
tiergā», kur fotoobjektīvi ķēra tautības, krāsas un tirgošanās procesu.
Pušā bijām pie ezera, baznīcas, uz mirkli klusu ciešot apstājāmies pie
kapsētas, kur todien notika svecīšu vakars. Daudzi fotogrāfi brauciena
gaitā «atsijājās», izvēloties sekot kartei un ceļot  paši, bet ar tiem,
kuri ar mums bija kopā visu dienu, vakarā atvadījāmies pie Zirgu
pasta stacijas ēkas Maltā. Jāsecina, ka fotogrāfus vairāk interesēja
mūsu pagastu cilvēki, nevis daba, kā varbūt ierasts uzskatīt.»

Silvija Pīgožne: «Bija interesanti būt gidu lomā, jo tas ļāva citā -
dāk paskatīties uz ikdienā ierastām lietām un vietām. Maltas muzejā
tika apbrīnots krājumā esošais fotoaparāts, kā arī bija iespēja satik -
ties ar jauna stila keramiķi Aleksandru Visocki. Bet pa ceļam fotogrāfi
bieži vien apstājās pie sev interesantiem mirkļiem, piemēram, Pušā
uz manības lokā iekļuva vecmamma Inta Drozde, kura bija izgājusi
pastai gā ar mazajām mazmeitiņām. Šādu paaudžu mīļu satikšanos
fotogrāfi vēlējās iemūžināt. Tāpat, pazīstot daudzus no cilvēkiem, bija
jaušams, ka viņi ir uztraukušies un dažbrīd varbūt pat jutās neērti
kameru priekšā, bet nav šaubu – fotogrāfi ir profesionāļi, tāpēc no -
teikti atklāja skaistāko, unikālāko, kas ir cilvēkos un mums līdzās.»

Maltēnietis, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks telefonsarunā pauda
gandarījumu par redzēto un par pasākuma organizētības augsto lī -
meni: «Rēzeknes novadā ir tik daudz skaistu vietu, tik daudz labi sa -
kop tu māju! Apbrīnojami, kā Rēzeknes novada pašvaldība un pagasti
atbalsta šādu ieceri un pasākumu, jo bija padomāts par visu. Mums,
fotogrāfiem, atlika tikai darīt savu darbu, pat laikapstākļi bija kā uz
pasūtījuma. Paldies visiem, kas bija šo fotosvētku daļa!» Šis bija jau
otrais fotoplenērs, ko rīkoja Rēzeknes novada pašvaldība sa darbībā ar
Latgales fotogrāfu biedrību (tās vadītājs Igors Pličs ir arī idejas autors
šogad izdotajai vērienīgajai (1700 g smagajai!) grāmatai «Latgalietis
XXI gadsimtā» ar krāsainām un melnbaltām fotogrāfijām). 

Šī plenēra fotogrāfijas plānots apkopot izstādēs Valsts svētkos gan
pagastos, gan arī Rēzeknes novada pašvaldības ēkas foajē.

Skaidrīte Svikša

7. oktobra rīts, saulītes sasildīts,
visus mudināja posties uz rudens
tirgu «Borovajā» un amatnieku,
mājražotāju tirdziņu «Lobs lobam».
Tā kā UNESCO šo nedēļu izslu-
dinājusi par kulinārā mantojuma
nedēļu, maltēnieši to ieskandināja
godam. Kā jau vecajos labajos Bo -
rovajas laikos te satikās dažādas
kultūras ar bagātu rudens garšu,
smaržu un muzikālo krāsu buķeti.

Kamēr Griškānu pagasta čigā -
nu dziesmu ansambļa «Čarger» da-
lībnieces vārīja savas tautas zupu,
Dagdas baltkrievu biedrības «Ver-
bica» dalībnieces cienāja ar speķi.
Tās vadītāja Tatjana Gogalinska
labprāt dalījās savās zināšanās par
gaļas sagatavošanu uzglabāšanai,
kā arī cienāja ar baltkrievu bezal-
koholisko karsto dzērienu «Sbiceņ»,
kas spēj sasildīt un atvairīt saslim -
šanu (baltkrievu saimniecēm katrai
ir sava recepte, kas tiek nodota
no paaudzes paaudzē). Rēzeknes
ukraiņu biedrība un vadītāja Va-

lentīna Zakačura bija sarūpējusi
rudenīgi bagātu galdu un cienāja
ar pašas gatavotu – sālītu, ar pipa -
riem apkaisītu un pašas kūpinātu
– speķi. Sēņu kotletes, «vareņiki»
ar kāpostiem, kartupeļiem, ķiršiem
un gaļu, «malisniki» – kartupeļu
pankūkas ar gaļu un magonēm.
Ruletes – gaļas un aknu. Baklažāni
ķiploku mērcē un ukraiņu «pam-
puški» ķiploku mērcē, kas ir vie -
na no ukraiņu kulinārā mantojuma
receptēm. Maltas senioru an sam -
b ļa «Varaveiksna» dalībnieces aici -
nāja izgaršot sēņu recepti. Silvija
Smirnova bija sagatavojusi latgaļu
sēņu kaviāru (to lika uz grauzdētas
rudzu maizes, kas iesmērēta ar
ķiploku). Baudot to visu, arī zupa
bija gatava, ko «Čarger» dāmas
vārīja, dancojot ap ugunskuru, un
ar smaidu pasniedza. No kā zupa?
Viņas tik klusi pajoko: «No visa,
kas ceļā gadījās, kā jau rudenī či-
gāniem.» Arī zāļu tēja uz ugunskura
jau uzvārījusies, lai izgaršotu ar

krievu kulinārā mantojuma neat-
ņemamu sastāvdaļu – baranciņām,
prjaņikiem un bombonkām ar
pildījumu. Vai arī zāļu tēja ar lat -
visko kulināro mantojumu – rudzu
maize ar sviestu, ķimeņu sieru
vai kūpinātu gaļas šķēli. 

Arī muzikālais mantojums, tā
daudzveidība un rudenīgā noska -
ņa bija ne mazāk vērtīga un sva -
rīga. Reizēm likās, ka materiālais
un nemateriālais mantojums sa -
plūda vienā veselā. Ar tautas mū -
zi ku un dziesmām uzrunāja Dau-
gavpils eb reju kopienas kolektīvs
«MAZELTOV» (vad. Grigorijs Ka -
 gans), Rēzeknes ukraiņu ansam -
b lis «Vodograj» (vad. Tatjana Or -
lo va), Dag das baltkrievu ansam -
blis «Akolica» (vad. Tamāra Staro -
voi ceva), Griškānu pagasta čigā -
nu an samblis «Čarges» (vad. Lud -
mila Ulsone), Maltas senioru an-
samblis «Varaveiksna» (vad. He -
lēna Tur laja), lauku kapela «Mal -
ta» (vad. Normunds Štekels). Se -
nās Borova jas noskaņu ienesa arī
Borovajas zē ni – bērnu deju gru -
pa «Damo na» un kolektīva va dī -
tāja Simona Skud ra, «Čarger» či-
gāniskā zīlē šana un sāls burciņas
pret noskau šanu, lāstu utt., Maltas
vidusskolas ve cāku klubiņa čaklās
dalībnieces (vad. Olga Orlova). 

No sirds pateicamies: Rēzek -
nes novada tirdziņa «Lobs lobam»
čak lajiem Latgales ļaudīm, viņu
«mammai» Dainai Butlerei; par
finansiālo atbalstu un transportu
– Maltas pagasta pārvaldei un va-
dītājam Vitālijam Skudram, par
tirgus un pasākuma laukuma ie-
kārtošanu – Alda Barovska ko-
mandai.

Elīna Prusaka, 
Maltas KN vadītāja

Rudens tirgus Borovajā ar kulinārajām
garšām, smaržām un īpatnībām
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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

«Borovys tiergā» piestāja arī fotoplenēra rīkotājs Igors Pličs un Rēzeknes no -
vada Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne

Latvijas fotogrāfi iemūžina 
arī Maltas un Pušas pagastu
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Skolotāju diena Maltā
Maltas vidusskolā 5. oktobrī tika svi nēta Sko -

lo tāju diena. Tajā vidusskolēniem bija uni kāla ie spē -
ja vienu dienu pabūt sko lotāju lomā un at -
ļaut īstajiem skolotājiem atpūs ties no sa-

režģītā darba. Pasākumu saga tavoja un
organizēja Maltas vi dus sko las Skolēnu

pašpārvalde. Kā dā vanas skolotā -
jiem bija skolēnu ar mīlestību
darinātās grāmat zīmes, īpašs

humora pilns vi deoklips par

skolotāju «ik dienu» un sko lēnu uz stā šanās, kurā
piedalījās skolas labākie dejotāji un dziedātāji, in -
formē 11.a klases skolēns Alek sandrs Mironovs.

6. oktobrī Rēzeknes novada izglītības darbinieki
pulcējās Silmalas pagasta kultūras namā. Rēzeknes
novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma: Ri -
ta Siņavska (Maltas vidusskola), An toņina Sma -
le (Maltas vidusskola), Inita Kurme (Maltas
vidus sko la), Rita Zujeva (Maltas Mūzikas skola),
Ērika Žagare (Maltas pirmsskolas izglītības ie -
stā de «Dzī pariņš»), Juris Dervanovs (Maltas spe -
ciālā internātpamatskola).

29. septembrī Lendžu pagasta
KN notika sep tītais Rēzeknes no-
vada Jaunatnes forums, kurā bija
iespēja tikties un uzzināt, kas mo -
tivē darboties un nepadoties jaunos
uzņēmējus: Edgaru Proveju (uz-
ņēmuma «Barža» īpašnieks), Sa -
nitu Zundu (uz ņēmuma «Dūma»
īpašniece), Valteru Murānu («Aus -
meņa kebabs» īpašnieks), Rēzek -
nes novada domes deputātu Gunti
Rasimu, slaveno vieglatlēti Guntu
Latiševu-Čudari, Lūznavas muižas
pārvaldnieci Ivetu Balčūni, Rēzek -
nes novada Izglītības pārvaldes va -
dītāju Guntaru Skudru. Maltas pa -
gasta jauniešus šajā forumā pār-
stāvēja: Lilija Orlova, Ieva Paškeviča,
Da na Golubeva, Ksenija Rjumina.

Savukārt 6. oktobrī Rēzeknes
Nacionālo biedrību kultūras namā
projekta «L.A.B.S.» ietvaros notika
bie drības «Jaunatnes Čemodāns»
organizētais pir mais «Latgales
Brīvprātīgo jauniešu forums 2017»,
kurā Latgales Plānošanas reģions
godināja 19 aktī vākos brīvprātī -
gos jauniešus no 11 pašvaldībām,
pasniedzot tiem Pateicības rakstu
«Par ieguldījumu pilsoniskas sa-
biedrības veidošanā, pašaizlie -
dzīgu brīv prātīgā dar ba populari-
zēšanu un veikšanu Latgales re-
ģionā».

To vidū bija arī Maltas BJC
audzēkne – aktīva, pašaizliedzīga
jauniete Daniela Lozda, kura ak -
tīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā,

palīdzot organizēt pasākumus ne
tikai Maltas pagasta jauniešiem,
bet arī Rēzeknes novada un valsts
mēroga pasākumus, aktivitātes un
labdarības akcijas. 

«Mūsu jaunieši ir kļuvuši par
īstiem brīvprātīguma paraugiem,
jo viņus var sastapt daudzos no -
vada pasākumos. Arī šoreiz kā
brīvprātīgā darbojās Ieva Paškevi -
ča, kura, tāpat kā Daniela, ir vei -
kusi brīv prā tīgo darbu arī valsts
mēroga pasākumos,» par fo ruma
norisi pastāstīja Maltas BJC jau -
niešu klubiņa «Kāpnes» skolotāja
Inta Bule, kura ar jauniešiem ko -
pā piedalījās minētajos pasāku -
mos. Jāuzsver, ka oktobrī Maltas
BJC īs te noti vēl trīs projekti.

Prieks par aktīvajām Maltas seniorēm, kuras ne tikai dzied, bet arī reklamē
latgalisko kulināro mantojumu – mūsmežu sēnes pārvēršot kaviārā, ar kuru
cienāja tirgus apmeklētājus 

Maltas BJC jaunieši piedalās divos forumos

27. oktobris 2017_VIETEJA  26.10.2017.  16:38  Page 15



Piektdiena, 27. oktobris, 2017

16

«Maltas Ziņas»

Par Maltas Klientu apkalpošanas centra darbu
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varē -

tu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas,
novadā jau kopš 2. maija darbojas četri Klientu apkalpošanas centri
(KAC) – Dricānos, Kaunatā, Maltā un Rogovkā. Tajos var saņemt
Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu
reģistra, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts so -
ciālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta pakalpojumus.

Maltas KAC speciāliste/lietvede Ineta Skudra stāsta, ka pirmajos
KAC darbības mēnešos cilvēku aktivitāte nebija augsta, bet pašlaik
iedzīvotāji čakli izmanto KAC pakalpojumus: «Tā kā mūsu pagasts ir
liels, arī klientu ir pietiekami. Uz 20. oktobri šos pakalpojumus iz -
man tojuši 153 iedzīvotāji. Populārs ir darbs EDS sistēmā, aktīvi
iesniedz slimības lapas. Tā kā mūsu ēkā atrodas NVA filiāle, tās
klienti iesniedz bezdarbnieka pabalsta pieprasījumus. Izmanto KAC
palīdzību dzīvesvietas deklarācijai, jo elektroniski tas ir bez maksas.
Mazāk izmanto maksas pakalpojumus, piemēram, pagaidām nereģistrē
savus mājdzīvniekus (lai arī sods fiziskai personai par nereģistrētu
suni ir no 7 līdz 210 eiro). Ļoti daudzas lietas izrādās jaunas, bet es
mācos kopā ar mūsu klientiem.» Maltas KAC atrodas Skolas ielā 24.

Projektā pārbūvēs Maltas ciema Kalnu ielu 
18. septembrī uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās

attīstības fonda projekta «Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uz-
ņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu
novadā» īstenošana. Tā ietvaros 2018. gada pavasarī tiks uzsākta arī
Maltas ciema Kalnu ielas (1,238 km) pārbūve. 

Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partnere un pro -
jekta laikā veiks novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 autoceļu un ielu
pārbūves darbus, veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma
izbūvi šiem ceļiem. Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti,
pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību
projekta mērķu sasniegšanā, veicot privātās investīcijas uzņēmumu
pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, informē projekta va -
dītāja Rēzeknes novada pašvaldībā Brigita Arbidāne.

Karjeras atbalsta pasākums «Profesijas animācijā»
Eiropas Sociālā fonda projekta «Karjeras atbalsts vispārējās un pro -

fe sionālās izglītības iestādēs» (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros Maltas vi -
dusskolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums «Profesijas animācijā». 

Tajā lektori iepazīstināja skolēnus ar profesijām animācijā, pre -
zen  tācijā parādījās gan profesiju nosaukumi, gan šo profesiju pārstāvju
dar ba pienākumi, uzdevumi, iespējamā sadarbība ar citām profesijām
ani mācijā (piemēram, režisors, scenārists, mākslinieks, animators
u.c.). Skolēni ar īsu video palīdzību uzzināja, kas tieši veicams katram
profe sijas pārstāvim. Lektori iepazīstināja ar profesiju pārstāvju dar ba
instrumentiem, demonstrēja animācijas filmas veidošanas principus.

Pēc lekcijas skolēni darba grupās veidoja savas ani mā ci jas, vis -
pirms sadalot lomas, tad domāja scenāriju, darbojās ar spe ciā lu pro g -
rammu, kas ļauj iemūžināt kadrus un veidot mazu ani mā ci jas filmiņu,
informē pedagoģe-karjeras konsultante Maruta Krasnobaja.

Jautājumu un mīklu pēcpusdiena bibliotēkā
Zelta rudenī Maltas pagasta bibliotēkā rīkoja mīklu un jautājumu

pēcpusdienas «Rudu, rudu rudenīti, rudu lapu putenīti!», kurās pie -
dalījās Maltas vidusskolas 2.b klase ar skolotāju Ludmilu Maslobojevu
un 4.b klase ar skolotāju Nadeždu Tarakanovu.

«Dalībniekus sagaidīja un pasākumu vadīja pati Rudens māte –
krāšņa kā rudens lapa. Bērni piedalījās viktorīnā, spēlēja jautājumu un
uzdevumu spēles, uzdeva un minēja mīklas, klausījās pasaku. Spē -
lējām spēli «Kas aug dārzā?». Atbildot uz āķīgiem jautājumiem, bērni
sauca un minēja, kādi dārzeņi aug dārzā, un uzzināja, kas dārzā nemaz
nav iederīgs. Minējām arī rudens mīklas: katram dalībniekam bija
jāuzdod sava mīkla, kas bija uz krāšņas rudens lapas. Vēl spēlējām
uzmanības spēli, klausījāmies pasaku par ķirbīti. Paldies pasākuma
dalībniekiem par bibliotēkas apmeklējumu un piedalīšanos pasākumā,»
saka Maltas pagasta bibliotekāre Elvīra Pinka.

Maltas Mūzikas skola: pirmās ieskaites un tālākizglītība
Oktobrī  ar skaistākajiem ziediem tika sveikti skolotāji, bet izglī-

tojamajiem – pirmās tehniskās ieskaites, un no 23. līdz 27. oktobrim –
pirmais godam nopelnītais šī mācību gada brīvlaiks.  

Savukārt skolotājiem skolēnu brīvlaikā ir radošs darba process –
tālākizglītība. Gandrīz visu specialitāšu skolotājiem – gan akordeonspēlē,
ģitārspēlē, klavierspēlē, kā arī pūšaminstrumentu spēlē – notiek tālāk -
izglītības apmācības meistarkursi, kuros skolotāji atsvaidzina prak -
tiskās un teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst jaunas metodes darbā ar
izglītojamajiem savās specialitātēs. Profesionālās ievirzes iestāžu va -
dības kursi ieplānoti novembrī. «Lai mums visiem veicas un izdo -
das!» informējot par aktualitātēm, novēlēja Maltas Mūzikas skolas
direktors Normunds Štekels.

Maltas 80. jubilejai par godu
Maltas vēstures muzejā no 27. sep -
tembra līdz 27. oktobrim varēja
apskatīt kolekcionāru Vitālija
Skudras un Marijas Trusovas nu-
mismātikas, Viktora Koroļonoka
koka izstrādājumu izstādi. 5. ok -
tobrī bija iepazīšanās pasākums
ar izstādes autoriem.

Tāpat kā māksla un arhitektūra,
arī nauda – banknotes un monētas –
ļoti labi raksturo laiku. Aizraujoši
ir stāsti par «veco naudu», pie-
mēram, aiz Maltas kapsētas atro -
das neliela ieleja, kuru sauc par
Kumeļliekņu. Tur esot aprakta nau -
da. Tā bieži parādoties virs zemes
un maldinot ceļiniekus, kas iet pa
ceļu gar Kumeļlieknu. Savukārt
Griščatu muižas pārvaldnieka dēls
Rihards Zariņš (1869–1939) kļuva
par vienu no ievērojamākajiem lat -
viešu grafiķiem, kopā ar V. Krū -
miņu radīja Latvijas Republikas
ģerboņa attēlu, veidoja Latvijas
vērtspapīru, naudaszīmju un mo -
nētu metus. Izcilākās Krievijas ban-
knotes, kas pasaulē tiek uzskatītas
par mākslinieciskiem šedevriem,
ir R. Zariņa zīmētās kredītbiļetes
ar 500 rubļu nominālvērtību (t.s.
petruškas), kas izlaistas 1912. ga -
dā, un ar 100 rubļu nominālvērtību
(t.s. katjeņkas), kas izlaistas 1910.
gadā.

Vitālija Skudras kolekcija vei -
do priekšstatu par Latvijas monētu
veidošanas kultūru mūsdienās. Ta -
jā var apskatīt  SIA «Latvijas Mo -

nētu nams» izdotās tematiskās ko -
lekcijas ar Latvijas arhitektūras
un dabas skatu pērlēm, spilgtiem
vēsturiskiem notikumiem, perso-
nībām, latvju rakstu zīmēm. Ir ie-
spēja iepazīties ar eiro monētām
no visas pasaules.

Marija Trusova dzied, dejo,
audzē puķes, daudz ceļo. No ceļo -
jumiem atvestajām lietām veidojas
krūzīšu, magnētiņu, mazu pudelīšu
kolekcijas. Arī no tēva mantotajām
monētām vai banknotēm viņa pie -
vieno no ceļojumiem atvestās da-
žādu valstu monētas. Visvērtīgākā,
viņasprāt, ir Krievijas cara laika
monēta.

Viktors Koroļonoks pastāstīja
par izejmateriāliem un dabīgajiem
koka apstrādes līdzekļiem, par to,
kā viņš veido savus darbus. Pār -
steidz viņa izstrādājumu dažādība:
pulksteņi, uzgriežamie dēlīši, gal -

da lampas, pūra lāde, rotaļu na -
miņš, bet, apskatot fotogrāfijas, var
redzēt Viktora veidojumus vi ņa mā -
jās: trepes, skapīši, bērnu gultiņa,
so liņš pie mājas. Stāsta sieva Ka -
rīna: «Koki, kas kļūst par izejmate -
riālu Viktora darinājumiem, iegūst
īpa šu nozīmi, ja tie ir, piemēram,
vectēva stādīti vai ar sil tām bēr -
nības atmiņām apvīti. Un kad no
tiem Viktors izveido šūpu līti vai
rotaļu namiņu, tas jau ir stāsts par
ģimenes tradīciju mantošanu.»

Paldies izstādes autoriem par
iespēju iepazīties ar viņu vaļasprie -
kiem, bet Mārītei Šadurskai un
Jā nim Šaudiņam par atraktīvo ak -
tierisko spēli!

Silvija Pīgožne, 
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Fotogrāfiju un video autors
kanālā «Youtube» – 

Valērijs Orlovs 

Muzejā bija skatāma maltēniešu vaļasprieku izstāde Īsumā

11. novembrī plkst. 14.00 Maltas KN «Pensionāru rudens balle
2017» – koncerts, spēles, atrakcijas. Balli spēlēs muzikants vec -
meis  tars Jānis Lazdāns no Balviem. Ierašanās – ar rudens šallēm vai
laka tiem. Pieteikšanās obligāta (līdz 6. novembrim) pa mob. tālr.
26117782 vai tālr. 64632065.

*  *  *
18. novembrī plkst. 18.00 Maltas KN – Latvijas Republikas

proklamēšanas 99. gadadienai veltīts  svinīgs pasākums – koncerts
«Laba vēlējumi Latvijai».

11. oktobrī Maltas vidusskolā
projekta «Global Schools: EYD
2015 to Embed Global Learningin
Primary Education» (Nr. DCI-
NSAED/2014/1#188450345#) ie-
tvaros notika pasākums «Kāpēc
šķi rot at kri tumus ir svarīgi?», ku -
rā pie da lījās Maltas vidusskolas
sākum sko las skolēni un pirmssko -
las gru pa, kas noskatījās divas
fil mas – «Kāpēc šķirot atkritumus
ir nozīmīgi» un «Saruna par at-
kritumu šķirošanu bērniem».

Pēc filmu noskatīšanās aktua-
lizējām jautājumu, kas ir atkritu -
mi, ko nozīmē tos šķirot un cik
ilgā laikā tie sadalās, nokļūstot
dabā. Bērni bija pārsteigti, ka: pār -
tikas atkritumi sapūst 6 mēnešu
garumā; papīrs un kartons zemē
var atrasties 1 līdz 5 gadus; me -
tāls 5–20 gadus, dažādas plastma -
sas – ilgāk par 100 gadiem, stikla
priekšmeti vairākus gadu simtus
nesadalās.

Dažādām sadzīviskām lietām
mēs varam piešķirt otru dzīvi. 2.b
klases skolēni bija izgatavojuši mū -
zikas instrumentus. Klases audzi -
nātāja Ludmila Maslobojeva dzies-

mai uzrakstīja vārdus. Mūziku sa -
cerēja skolotāja Irēna Ivanova. Vi -
si kopīgi baudījām skolēnu priek -
šnesumu. Katra klase bija cītīgi
strādājuši un gatavojuši dažādas
interesantas un neparastas lietas,
piešķirot sadzīves atkritumiem ot -
ru dzīvi. Skolēni prezentēja vei -
kumu, stāstot par saviem unikāla -
jiem darbiem. Pasākuma noslēgu -
mā izskanēja dziesma «Par tīru
Latviju». 5.a klases skolēns Raivis

Madelāns prezentēja savu veidoto
animācijas filmu «Noti kums
mežā», kuru skolēni skatījās ar
lielu interesi.

Ar šo pasākumu vēlējāmies
panākt, lai skolēni saprastu, cik
svarīgi ir taupīt un saudzēt visu
to, kas mums ir apkārt, cik svarīgi
ir šķi rot atkritumus un atkārtoti
izman tot dažādus materiālus.

Marija Kleina,
sākumskolas skolotāja

Maltas vidusskolā aizvadīts pasākums
«Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?» 

Kalendārs spītīgi vēsta – ok-
tobris… Kāds tas bijis Maltas
PII «Dzīpariņš»?

«Notika  pirmā šajā mācību
gadā Maltas PII «Dzīpariņš» pa-
domes sēde, par tās priekšsēdētāju
vienbalsīgi ievēlēta Jeļena Šņukute.
4–6 gadus vecie audzēkņi brauca
uz radošajām mācību nodarbībām
ARPC «Zeimuļs». Pie mums iz-
braukumā bija Maltas pagasta bib -
liotēka, kas dod iespēju mūsu au-
dzēkņiem uz vietas paņemt un sa -
mainīt grāmatas. Esam iesaistīju -
šies makulatūras vākšanas konkur -
sā «Tīrai Latvijai!», veicinot bēr -
nu vides apziņu un sekmējot da -
bas resursu taupīšanu. Atbalstām
Valsts policiju akcijā «Supervaro -
nim nepazust!» (sociālā kampaņa
ar mērķi veltīt vismaz vienu mācību
nodarbību, lai ar bērniem pārrunātu

drošības jautājumus). Diennakts
tumšajā laikā sākām nēsāt atsta-
rojošās vestes, – Maltas PII «Dzī-
pariņš» audzēkņi ar tām ir pilnībā

nodrošināti. Aktīvi gatavojamies
Latvijas 99. dzimšanas dienai,»
informē Maltas PII «Dzīpariņš»
vadītāja Alīna Čistjakova.

Oktobra krāsas Maltas PII «Dzīpariņš» 
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